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אּורים ְמ ַח ְּב ִרים
ִ
חנוכה נתפס בימינו כחג של אור .נרות החנוכייה מאירים בזמן שבו החשכה
יורדת מוקדם מאוד .מושגי האור והחושך קיבלו משמעות רוחנית וחברתית
במורשת היהדות .רבים וטובים בחברה הישראלית נאבקים לגרש את החושך
ולהאיר את ישראל במעשי התנדבות בקהילה ובתרומה ללכידות החברתית
בישראל .חג החנוכה מזמין את כולנו להרהר באופן שבו אנחנו מנהלים את
היחסים החברתיים בין פרטים וקבוצות מזהויות שונות .בשנים האחרונות אנו
עדים לגל פולמוסי עכור השוטף את כל קצוות החברה הישראלית .המריבות
הסקטוריאליות נעשות שכיחות יותר והשימוש בביטויים אלימים ופוגעניים הפך
להיות נחלת הכלל.
ניצחון החשמונאים על היוונים לא היה אפשרי אלמלא הצליחה המנהיגות של
אותה העת ללכד את רוב היהודים סביב מטרה מרכזית אחת .זאת למרות שגם
אז לא חסרו מריבות בין קבוצות כאלה ואחרות .מחלוקות הרסניות ,חשדנּות
הדדית ותאוות בצע ,שהתעצמו עם השנים ,הביאו את
הקץ על ממלכת בית חשמונאי והמיטו שואה על החברה
היהודית בארץ ישראל .האויב הרומי היה גרוע מהיווני
והסוף המר ידוע; רצח עם ,טיהור אתני ,חורבן והגליה.
העם היהודי נחשב לעם נבון ובעל ניסיון היסטורי בן אלפי
שנים .מוטב שנלמד מטעויות העבר כדי לבנות חברה
חסונה ומדינה מתוקנת יותר.
חוברת זאת באה להוסיף מעט אור חברתי תוך שימוש
בכמה יצירות מופת מן התרבות היהודית העתיקה
והאהובה ומן התרבות הישראלית המתפתחת לנגד עינינו
יום יום .אוסף היצירות המוזיקליות מבטא מגוון גדול
של זהויות תרבותיות ומטרתו להציג את החן שיש בכל
זהות והשתייכות תרבותית .כדי להקל על המשתמשים,
התאמנו את החוברת לשימוש בטלפון החכם או במחשב .לחיצה קלה על שם
מבצע/ת היצירה תפתח חלון מוזיקלי שההנאה ממנו מובטחת .עודנו נתונים
תחת מגבלות הנגיף ולכן נשתדל להאיר את ישראל תוך שמירה על הכללים
והגנה על בריאות הציבור.
החברה למתנ"סים מאחלת לכל אזרחי מדינת ישראל ,חג חנוכה של אורה
ושמחה ,של אהבה ושלום!
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ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָהע ָֹולם
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצו ָֹתיו ִוְצּוָ נּו ְל ַה ְד ִליק נֵ ר ֲחנ ָֻּכה
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָהע ָֹולם
ָּברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ֶׁש ָע ָׂשה נִ ִּסים ַל ֲאב ֵֹותינּו ַּב ִּיָמים ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה
ֹלהינּו ֶמ ֶלְך ָהע ָֹולם
בנר ראשוןָּ :ברּוְך ַא ָּתה ה' ֱא ֵ
ֶׁש ֶה ֱחיָ נּו ִוְק ָּיְמנּו ִוְה ִּג ָיענּו ַלּזְ ַמן ַהּזֶ ה
הפילהרמונית הישראלית

ָמעֹוז צּור יְ ׁש ָּוע ִתי ְלָך נָ ֶאה ְל ַׁש ֵּב ַח
ִּתּכֹון ֵּבית ְּת ִפ ָּל ִתי ָוְׁשם ּת ָֹודה נְ זַ ֵּב ַח
ְל ֵעת ָּת ִכין ַמ ְט ֵּב ַח ִמ ָּצר ַה ְמנַ ֵּב ַחָ ,אז
ֶא ְגמֹור ְּב ִׁשיר ִמזְ מֹור ֲחנֻּכַ ת ַה ִּמזְ ֵּב ַח.
יְוָנִ ים נִ ְק ְּבצּו ָע ַלי ֲאזַ י ִּב ֵימי ַח ְׁש ַמּנִ ים
ָּופ ְרצּו חֹומֹות ִמ ְג ָּד ַלי וְ ִט ְּמאּו ָּכל
ּנֹותר ַקנְ ַקּנִ ים נַ ֲע ֶׂשה
ַה ְּׁש ָמנִ יםִּ ,ומ ַ
ֹוׁשּנִ יםְּ ,בנֵ י ִבינָ ה ֵיְמי ְׁשמֹונָ ה
נֵ ס ַלּׁש ַ
ָק ְבעּו ִׁשיר ְּורנָ נִ ים.

ַהּנֵ רֹות ַה ָּללּו ָאנּו ַמ ְד ִל ִיקין ַעל
ַה ּנִ ִּס ים וְ ַע ל ַה ּנִ ְפ ָל אֹות וְ ַע ל
ַה ְּת ׁשּועֹות וְ ַע ל ַה ִּמ ְל ָח מֹות,
בֹות ינּו ַּב ּיָ ִמ ים
ית ַל ֲא ֵ
ֶׁש ָע ִׂש ָ
ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ הַ ,על יְ ֵדי ּכ ֲֹהנֶ יָך
ַה ְּקד ִֹוׁשים; ָוְכל ִמ ְצוַת ְׁשמֹונַ ת ֵיְמי
ֲחנֻּכָ ה ַהּנֵ רֹות ַה ָּללּו ק ֶֹדׁש ֵהםֵ ,וְאין
ָלנּו ְרׁשּות ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהםֶ ,א ָּלא
אֹותם ִּב ְל ָבדְּ ,כ ֵדי ְלהֹודֹות
ִל ְר ָ
ְּול ַה ֵּלל ְל ִׁש ְמָך ַה ָּגדֹול ַעל נִ ֶּסיָך
ַוְעל נִ ְפ ְלא ֶֹותיָך ַוְעל יְ ׁש ָּוע ֶתָך.

נהורה ,הדס ומיטל

בעלי המנגנים

ישראל רוחומובסקי ,אודסה 1899

כל שמונת הנרות צריכים להיות בגובה אחיד כפי שכל בני האדם אמורים להיות
בעלי מעמד חברתי שווה .שוויוניות היא אחד מיסודותיה של החברה הדמוקרטית.
היא מגבירה את הלכידות ומצמצמת את הפערים .המרד החשמונאי נבע מתוך
תחושת קיפוח והפרת זכויות .לפיכך ,בני העם היהודי מצווים לנהוג בשוויוניות
בתוכם ומחוצה להם.
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אֻ ּמָ ה ּבִ ְתקּומָ ה

ָמעֹוז צּור יְ ׁש ָּוע ִתי
ְלָך נָ ֶאה ְל ֶׁש ַבח
ַה ְר ֵחק ַה ְר ֵחק ְליַד ֵּב ִיתי
ַה ַּפ ְר ֵּד ִסים נָ ְתנּו ֵר ַיח
ָאבֹוא ְּב ִמנְ ֲהרֹות
ַּוב ְּמ ָצדֹות ַּוב ְּמ ָערֹות
ְּובנִ ְקרֹות צ ִּורים
ִּוב ְמ ִחּלֹות ָע ָפר
ִאי ָׁשם ְּב ֵלב ַה ַּל ָיְלה
יׁשי
ָּדרּוְך ֲוַח ִר ִ
צ ָֹופה ִּבי ְמ ַב ֵּקׁש נַ ְפ ִׁשי...
ֲאבֹוי לֹו ֵמעֻ ְק ֵצי
ֲוַאבֹוי לֹו ִמ ִּד ְב ִׁשי
ֲאבֹוי ִל ְמ ַב ֵּקׁש נַ ְפ ִׁשי

ִמזְ מֹור ִׁשיר ֲחנֻּכַ ת ַה ַּביִת ְל ָדוִדֲ .אר ִֹומ ְמָך
ה' ִּכי ִד ִּל ָיתנִ י וְ ֹלא ִׂש ַּמ ְח ָּת אֹיְ ַבי ִלי .ה'
ֹלהי ִׁש ְּוַע ִּתי ֵא ֶליָך ִוַּת ְר ָּפ ֵאנִ י .ה' ֶה ֱע ִל ָית
ֱא ָ
ּיִיתנִ י ִמ ְּיָר ִדי בֹור .זַ ְּמרּו
ִמן ְׁשאֹול נַ ְפ ִׁשי ִח ַ
ַלה' ֲח ִס ָידיו וְ הֹודּו ְלזֵ ֶכר ָק ְדׁשֹוִּ .כי ֶר ַגע
ְּב ַאּפֹו ַחּיִים ִּב ְרצֹונֹו ָּב ֶע ֶרב ִיָלין ֶּבכִ י ַוְלּב ֶֹקר
ִרּנָ ה .וַ ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְב ַׁש ְלוִ י ַּבל ֶאּמֹוט
עֹולם .ה' ִּב ְרצֹונְ ָך ֶה ֱע ַמ ְד ָּתה ְל ַה ְר ִרי
ְל ָ
יִיתי נִ ְב ָהלֵ .א ֶליָך ה'
עֹז ִה ְס ַּת ְר ָּת ָפנֶ יָך ָה ִ
ֶא ְק ָרא ֶוְאל ֲאדֹנָ י ֶא ְת ַחּנָ ןַ .מה ֶּב ַצע ְּב ָד ִמי
יֹודָך ָע ָפר ֲהיַ ִּגיד
ְּב ִר ְד ִּתי ֶאל ָׁש ַחת ֲה ְ
ֲא ִמ ֶּתָךְׁ .ש ַמע ה' וְ ָחּנֵ נִ י ה' ֶהיֵ ה עֹזֵ ר ִלי.
ָה ַפ ְכ ָּת ִמ ְס ְּפ ִדי ְל ָמחֹול ִלי ִּפ ַּת ְח ָּת ַׂש ִּקי
ְוַּת ַאּזְ ֵרנִ י ִׂש ְמ ָחהְ .ל ַמ ַען יְזַ ֶּמ ְרָך ָכבֹוד וְֹלא
ֹלהי ְלע ָֹולם א ֶֹוד ָּך.
יִ ּדֹם ה' ֱא ַ
תהילים ל

נעמי שמר

יוסף קורדנר

ַחג ַה ַמ ַּכ ִּבים הּוא ַחג ְלא ִּומי
ֱיֶחזַ ק ְל ָב ִבי ֵוְלב ַּבת ַע ִּמי
ַיַחד נָ ִרים קֹול ִּב ְק ַהל ֱאמּונַ י
ִמי ָכמֹוָך ָּב ֵא ִלים ה'
ָראּו זֹאת ִיְד ִידים ָּבנִ ים וְ ה ִֹורים
ֶאת ֵׁשם ה' ִּכ ְּבדּו ָּבא ִּורים
יִׂש ָר ֵאל ַאל ָּת ִמיׁשּו ִמ ֵּלב
נֵ ַצח ְ
וְ חֹוּגּו ֲחנ ָֻּכה ְּבכ"ה ְּב ִכ ְס ֵלו
ר' חיים בז'רנו

להקת פיקוד דרום

האחים גבריאל ומקסים שמיר,
כרזה משנת 1952

משה חבושה

התורה מזהירה שמא נחשוב כי "ּכ ִֹחי וְ ע ֶֹצם ִיָדי ָע ָׂשה ִלי ֶאת ַה ַחיִל ַהּזֶ ה" (דברים
ח יז) ,ולכן "ֹלא ְב ַחיִל וְֹלא ְבכ ַֹח" (זכריה ד ו) .ואף על פי כן ,החשמונאים לא היו
מנצחים את היוונים ומדינת ישראל לא הייתה קמה ללא מאבק צבאי .האמונה
המפוקחת והאקטיביזם השקול הכרחיים להצלחה בהגנה על המולדת.
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בראשית דולק אור אחד ,ועוד אחד ,ועוד אחד ,ועוד אחרים .החושך יחלוף
כליל .מתוך הצעירים ,בני דלת-העם ,ייבקע האור בראשונה ,ואחר ילוו עליהם
האחרים ,אוהבי הצדק והאמת ,החופש ,הקדמה האנושית והיופי .ובהיות הנרות
כולם דולקים ,ישתאו וישמחו על העבודה שנעשתה .אין לך תפקיד חשוב ומביא
אושר יותר מתפקיד השמש ,משרת-האור.
בנימין זאב הרצל

ֵיְמי ַה ֲחנ ָֻּכה ֲחנ ַֻּכת ִמ ְק ָּד ֵׁשנּו
ְּב ִגיל ְּוב ִׂש ְמ ָחה ְמ ַמ ְּל ִאים ֶאת ִל ֵּבנּו
ַל ָיְלה וָ יֹום ְס ִביבֹונֵ נּו יִ ּסֹב
ֹאכל ָּבם ָלרֹב
סֻ ְפ ָּגנִ ּיֹות נ ַ
ָה ִאירּוַ ,ה ְד ִליקּו נֵ רֹות ֲחנ ָֻּכה ַר ִּבים
ַעל ַהּנִ ִּסים ַוְעל ַהּנִ ְפ ָלאֹות
ֲא ֶׁשר ח ְֹוללּו ַה ַּמ ַּכ ִּבים
מרדכי רוויסמן

קלסיקלטת

הנרות הללו אנו מדליקים
כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים
אפשר לשים בהם את השמן
ולהיטיב את הפתילות
אבל משם זה רק תפילות
ואין לנו רשות להתאכזב מהם
רק לאהוב בלבד
ולהתפלל לנס ,כמו בימים ההם
בזמן הזה ,בסבך הזה
הדס וחנן בן ארי

האחים גבריאל ומקסים שמיר,
הצעה לסמל המדינה1948 ,

ישי לפידות

אנו משתדלים לגדל את ילדינו לאור ערכים הנתפסים כנעלים בעינינו .לעיתים
מאמצים הילדים ערכים נוספים על שלנו ,וחלקם אף סותרים את תפיסת עולמנו.
אנו מחנכים את ילדינו לעצמאות ואם הצלחנו בכך ,עלינו לקבל שלעולם לא יהיו הם
ההעתק שלנו .עם זאת ,בכל דור ודור מבקשת הקהילה להוריש את ערכי תרבותה
לדור הבא ,כדי להמשיך את שרשרת הדורות מהימים ההם ועד לזמן הזה.
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אֹור ָטהֹור

ָּבאנּו ח ֶֹשְך ְל ָג ֵרׁש
ְּב ֵיָדינּו אֹור ֵוָאׁש
ָּכל ֶא ָחד הּוא אֹור ָק ָטן
וְכֻ ָּלנּו  -אֹור ֵא ָיתן
ס ָּורה ח ֶֹשְך! ָה ְל ָאה ְׁשחֹור
ס ָּורה ִמ ְּפנֵ י ָהאֹור

אלפי ילדים צעדו בתהלוכת
הלפידים שבתל אביב הישנה ופנו
לרחוב ביאליק להקביל את פני
המשורר הגדול ביום חגם .לאחר
ששרו ורקדו ,קראו אליו :ביאליק,
ביאליק ַא ָּיֶּכה? ביאליק יצא אליהם
מחויך ומבויש ,ולא מצא מילים.
אמר :אינני יודע מה מאיר יותר
האבוקות או עיני הילדים .אברך
אתכם בברכה שאמי הייתה מברכת
אותנו לאחר הדלקת נרות שבת :יהי
רצון ,שלעולם תאורנה עיני ילדינו
בחכמה ובתבונה כנרות שהדלקתם
הלילה הזה.

סאבלימינל

שרה לוי-תנאי

ַאל ִּת ְת ַמ ְּכ ִרי ְל ַג ְעּג ִּועים
הּוא ַיְח ֵּבר ְלָך ִׁש ִירים ֲא ֵח ִרים
יֵׁש ְלָך קֹול ִוְג ָיט ָרה ָאז ִׁש ִירי
ִׁשיר ְמ ָג ֵרׁש ֶאת ַהח ֶֹׁשְך ַּב ַּל ָיְלה
ִׁשיר ְמ ַחּזֵ ק ֶאת ַה ֵּלב ְּב ִיָמים ָק ִׁשים
חוה אלברשטיין

חוה אלברשטיין

ֶאת ַה ַּצד ַהּמ ָּואר ָק ֶׁשה ִל ְראֹות
ָחׁשּוְך ַוְקר ְּבע ָֹולם ֶׁשל חֹומֹות
וְׁש ָּלְך
ֶאת ַה ַּצד ַהּמ ָּואר ֶׁש ִּלי ֶ
ֶא ְפ ָׁשר ְל ַה ְד ִליק
ּב ִֹואי נַ ְד ִליק ְּב ַא ֲה ָבה
ַל ְמרֹות ַהּכֹל נִ ְד ַלק ָע ֵלינּו אֹור
ַה ָּׁש ַמיִם ְּב ָכחֹל
ע ָֹולם ָמ ֵלא ְּבטֹוב

לפי א.ז .בן-ישי

חּוס ו ְַר ֵחם ֶאת ֶיֶתר ַה ְּפ ֵל ָטהְ .ות ִֹוצ ֶיאּנָ ה
אֹורה .וְ ַח ֵּדׁש ָע ֵלינּו ָׁשנָ ה
ֵמ ֲא ֵפ ָלה ְל ָ
ט ָֹובה ְׁשנַ ת ָרצֹון ֵוְעת ְּגא ָּולה.
מחזור ,ראש השנה

מיכה ביטון

מיכה ביטון

האימה מפני החושך טבעית לאדם .בשעות הלילה החושים מתכהים או שאנחנו
ישנים והרי אנו נתונים לפגעי הסביבה ולמבקשי רעתנו .לכן כולנו מבקשים את
האור המוחשי והמופשט .אחד המכשירים התרבותיים הנפוצים ביותר לגירוש
החושך הוא השירה אודות האור .כי שיר מגרש את החושך!
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התחלת האור שיוצא מן החשיכה הוא בכ"ה בכסלו ,כי בריאת העולם הוא בזמן
ששווה היום עם הלילה .והתחלת האור הוא בכ"ה בכסלו ,שאז מתחיל האור
להתגבר ,ולפיכך נעשה הנס בשמן; כאשר אותו הזמן הוא מיוחד להתחלת האור.
המהר"ל מפרג

ָה ָבה נָ ִר ָימה
נֵ ס ֲוַאב ָּוקה
ַיַחד ּפֹה נָ ִׁש ָירה
יר-ה ֲחנ ָֻּכה
ִׁש ַ
ַמ ַּכ ִּבים ֲאנַ ְחנּו
ִּד ְג ֵלנּו ָרם ,נָ כֹון
ַּבּיְוָנִ ים נִ ְל ַח ְמנּו
ָוְלנּו ַהּנִ ָּצחֹון
לוין קיפניס

Alla Polacca

ּוׁש ֵּתי ׁשּורֹות
ֵחן ֵחן ְק ָרא ְ
זֵ ִיתים ְל ָה ִאיר ַהּנֵ רֹות
ק ֵֹומם ָוְהיּו ִל ְמאֹורֹות
ַׁש ְמנָ ם ְּב ִמ ְק ַּדׁש
ֵאל נָ אֹור ַל ָּמאֹור
ר' יהודה הלוי

משפחת ואך

אסף ברג ,כרזה משנת 1973

ָא ַמר ר' ֲחנִ ינָ הַ :חּלֹונֹות ָהיּו ְּב ֵבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֵּומ ֶהם ָה ָיְתה א ָֹורה י ֵֹוצאת
ָלע ָֹולםְׁ .שקּופֹות ָהיּוַ ,מ ְק ִטינֹות
ִמ ִּב ְפנִ ים ַּומ ְר ִחיבֹות ִמ ַּבחּוץְּ ,כ ֵדי
ְלה ִֹוציא א ָֹורה ְלע ָֹולם.

ִּב ְׁשחֹור ַה ַּליִל ִה ְד ַל ְק ִּתי נֵ ר
ָק ָטןַ ,ע ִּליז ַׁש ְל ֶה ֶבת...
ה ֶֹומה ַה ַּל ָיְלה ִׁשיר ִה ְמנֹון
ַק ָּדה ָהר ַּוח ְמנ ַֻּצ ַחת
ְלאֹור ַע ִּליז ַהּנִ ָּצחֹון,
ְלאֹור ֵאינֹו י ֵֹוד ַע ַּפ ַחד

ויקרא רבה לא ז

פניה ברגשטיין

להקת הכיס

המנורה מאירה את בית המקדש ,ובית המקדש מאיר את ארץ ישראל וארץ
ישראל מאירה את העולם .על העם שקיבל על עצמו להוות אור לגויים מוטלת
אחריות מוסרית גדולה .הוא חייב לשמש מופת בהתנהגותו ובהליכותיו ,מה
שמחייב אותו לבקר את עצמו ולתקן את עצמו באופן מתמיד.
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נֵ רֹו וַ ֲח ֵברֹו

ִל ְפ ָע ִמים נִ ְד ֶמה ֶׁש ֵאין ִּת ְקוָה
ַוְהּכֹל נִ ְר ֶאה ָּכל ָּכְך ָא ֵפל וְֹלא יָ ד ַּוע
ַה ְּפ ָר ִחים עֹוד ֹלא ָּפ ְרחּו ַּבּגַ ן ַּוב ָּׂש ֶדה
ָּוב ֶע ֶרב ַרק ַמ ָּכה ָהר ַּוח
ָאז ּבֹואּו וְנַ ְד ִליק ְּב ַיַחד נֵ ר ,נֵ ר

חג החנוכה מזמין אותנו להרהר
בשאלות של בית אישי ובית לאומי ,על
זהות ושייכות ,על ההבדל בין האתגרים
המזמנים חיים בתפוצות ,למול חיים
בארץ בחברה של רוב יהודי.

יואב גינאי

שרית חדד

דליה מרקס" ,בזמן"

וְיָבין
ָצ ִריְך ֶׁש ָּכל ִאיׁש ַיֵדע ִ
ֶׁש ְּבתֹוְך ּתֹוכֹו ּד ֵֹולק נֵ ר
ֵוְאין נֵ רֹו ְּכנֵ ר ֲח ֵברֹו
ֵוְאין ִאיׁש ֶׁש ֵאין לֹו נֵ ר...
ֶׁש ָע ָליו ַל ֲעמֹל ְּול ַגּלֹות
אֹור ַהּנֵ ר ָּב ַר ִּבים
ְּול ַה ְד ִליקֹו ַל ֲאב ָּוקה ְּגד ָֹולה
ְּול ָה ִאיר ַלע ָֹולם ּכֻ ּלֹו
הראי"ה קוק

עמירן דביר

יָּה ַה ֵּצל יֹונָ ה ְמ ַח ָּכה ִוְד ְמ ָע ָתּה ָלְך ְמ ַפ ָּכה
ִוְת ְׂש ַמח ָּבְך ַא ָּתה ַמ ְל ָּכּה ִּב ְׁשמֹונַ ת ֵיְמי
וְיָׁשירּו ַע ָּמְך ִׁשירֹות ּוזְ ִמירֹות ִמ ָּפז
ֲחנֻּכָ הִ ...
ָיְקרֹותְּ .ב ַה ְד ִל ָיקם ֶאת ַהּנֵ רֹות ִּב ְׁשמֹונַ ת
ֵיְמי ֲחנ ָֻּכה...
ר' יהודה הלוי

לֹותינּו
עֹולםַ .מ ֵּלא ִמ ְׁש ֲא ֵ
ִרּבֹונֹו ֶׁשל ָ
הֹוצ ֵיאנּו ֵמ ַע ְבדּות ְל ֵחרּות,
טֹובהְ .ו ִ
ְל ָ
ִּומ ִּׁש ְעּבּוד לִ גְ אֻ ּלָ הֵּ ,ומ ֲא ֵפלָ ה לְ אֹור ּגָ דֹול,
ֵּומ ֵא ֶבל ְליֹום טֹובָׂ .ש ִׂשים ְּב ִבנְ יַן ִעירָ ְך.

אורי אריאלי

מחזור ,פסח

כדי להאיר לעולם כולו ,כדברי הרב קוק ,עלינו להתעלות על עצמנו ולהתגבר
על רגשות שליליים ועל חשבונות ישנים .עלינו לראות בעצמנו כשליחים של
האור ולצרף לחברת אוהבי האדם עוד ועוד שותפות ושותפים .עלינו לקבל
את העובדה שכשם שפרצופינו שונים כך דעותינו שונות וכלל שתהיינה דעות
מגוונות יותר וצבעוניות יותר ,ייטב לכולנו.
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נֹורהִּ .ומי ֲא ֶׁשר ִה ְד ִליק
בוע ,וְ ִׁש ְב ָעה יֵ ׁש ָקנִ ים ַל ְּמ ָ
ש ַּ
ִּכי ִׁש ְב ָעה ֵהם יָ ִמים יְ מֹות ַה ָּ ׁ
ַה ְּמנ ָֹורה ַּבּנֶ ֶפׁש ,הּוא ַיִּצק ַה ֶּׁש ֶמן ְלא ָֹורּה.
אברהם שלונסקי

ְס ִביבֹון – סֹב סֹב סֹב
ֲחנ ָֻּכה הּוא ַחג טֹוב
סֹב נָ א ,סֹב ּכֹה וָ כֹה
נֵ ס ָּגדֹול ָהיָה ּפֹה
סֹב נָ א ,סֹב ּכֹה וָ כֹה
לוין קיפניס

ַּכּכ ָֹוכ ִבים ִיָאירּו וְיַזְ ִהירּו
וְיָׁשירּו
ִּכ ֵימי ַמ ִּת ְתיָה יָ רֹּנּו ִ
ֵהם ּונְ ֵׁש ֶיהם ְּובנֵ ֶיהם ְיִפרּו ְיִרּבּו
ִמ ְּק ַטּנָ ם ַוְעד ְּגד ָֹולם
ָּב ָא ֶרץ ַהּט ָֹובה ָׁשם נִ ְׂש ַמח ַיַחד
ִּב ְל ִּתי יָ גֹון ִּוב ְל ִּתי ַפ ַחד
ִּכי ָכל ָה ָעם ְּב ַא ְחדּות ַיַחד
יְׁש ֵּלם ה' ָל ֶהם ָּפ ֳע ָלם
ַ

Elliot Dvorin

ָא ִבי נָ ַתן ,נָ ַתן ְס ִביבֹון
ְס ִביבֹון ֵמע ֶֹופ ֶרת יְ צ ָּוקה
י ְֹוד ִעים ַא ֶּתם ִל ְכבֹוד ַמה
ִל ְכבֹוד ַה ֲחנ ָֻּכה
ח.נ ביאליק

ר' רפאל ענתבי

מאיר עבוד

רוחמה רז

נֵ רֹות ע ִֹולים ְל ַאטְ ,ל ַאט
נָ ִעים ִמ ַּצד ֶאל ַצד
נֵ רֹות ָק ִד ָימהְּ ,ול ָאחֹור
ר ְֹוק ִדים ֶאת ִרּקּוד ָהאֹור
אירית תמיר

חבורת ילדים

המנורה בבית המקדש מנתה שבעה קנים ואילו החנוכייה מונה שמונה בתוספת
שמש .החנוכייה מבטאת את הגעגוע של עם ישראל למנורה ולימים שבהם סמל
החירות של עם ישראל ,המקדש ,היה קיים .מכיוון שחל איסור הלכתי ליצור כלי
מקדש לשימוש מחוץ למקדש הפכו את המנורה לחנוכייה ומאז אנו מדליקים
מעין מנורת מקדש בכל בית.
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ַמּכַ ִּבי ִמ ְׂשּגַ ִּבי

יֶשׁנָ ּה ֶא ֶרץ,
א ְֹומ ִריםְ :
ֶא ֶרץ ְרוַת ֶש ֶׁמׁש...
נִ ְכנַ ס ָּכל ַה ִּנ ְכנָ סָּ ,פ ַגע ּבֹו ֲע ִק ָיבא.
שלֹום ְלָךַ ,ר ִּבי!
"שלֹום ְלָךֲ ,ע ִק ָיבא! ָ ׁ
ָׁ
ֵאיפֹה ֵהם ַה ְּקד ִֹושׁיםֵ ,איפֹה ַה ַּמ ַּכ ִּבי?"
עֹונֶ ה לֹו ֲע ִק ָיבא ,א ֵֹומר לֹו ָה ַר ִּבי:
ָּ"כל ְיִש ָׂר ֵאל ְקד ִֹושׁיםַ ,א ָּתה ַה ַּמ ַּכ ִּבי"

תנועת מכבי העולמית ,ובקיצור
"מכבי" היא תנועה ציונית ספורטיבית,
שהוקמה על פי חזונו של מקס נורדאו,
הוגה רעיון יהדות השרירים ,בנאומו
בקונגרס הציוני השני בבזל .1898
המושג ,יהדות השרירים ,מתייחס
לטיפוח של תכונות נפשיות וגופניות,
כגון חוזק וחוסן גופני ,זריזות ומשמעת,
הנחוצות לתחייתו הלאומית של העם.

שאול טשרנחובסקי

משואות

ויקיפדיה

ְׁש ַמע
ַּב ִּיָמים ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה
ֹוׁש ַיע ּופ ֶֹודה
ַמ ַּכ ִּבי מ ִ
יִׂש ָר ֵאל
ְּוב ֵיָמינּו ָּכל ַעם ְ
וְיִּג ֵאל
ְיִת ַא ֵחד ,יָ קּום ָ
מנשה רבינא

כרזה למרוץ הלפיד ,משנת 1949

שפיטה

ֲאנַ ְחנּו נֵ רֹות ,אֹורֹות ְּוצ ָב ִעים
ִמ ַּכנְ פֹות מ ֶֹול ֶדת ֲאנַ ְחנּו ָּב ִאים
ע ִֹולים ַּב ָּקנִ ים ּד ְֹול ִקים ַּב ְּמנ ָֹורה
ִלזְ ר ַֹח ּפֹה ַיַחד ְּב ַחג ָהא ָֹורה

ַמ ְל ִּכי ֶא ְׁש ַאל ִמ ָּמְך ִּכי ַא ָּתה ָא ִבי
ָּב ֵרְך וְ ר ֵֹומם צ ָּורְך ַמ ַּכ ִּבי
ִמי ָכמֹוָך ָּב ֵא ִלים צּור ִמ ְׂש ַּג ִּבי
ַחּזֵ ק ְל ָיָדם ָוְה ֵרם ִּד ְג ָלם
ר' רפאל ענתבי

עודד אבישר וישראל ספורטה

מאיר עבוד

לדעת חוקרים ,יהודה המקבי ,היה חזק ְּכ ַמ ֶּק ֶבת – פטיש כבד .לכן יש לכנות
את החשמונאים מקבים עם ק' .לדעת בעלי המסורת יש לכנותם מכבים עם
כ' ,רמז לראשי התיבות של הפסוק מסידור התפילהִ :מי ָכמ ָֹכה ָּב ֵא ִלים ה' .האות
י' שבסוף מכב"י רומזת לשם השם.
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הנסים הגלויים חורגים מסדרי הטבע ,והטבעיים כלולים בו והם ניכרים רק על
ידי מי שמכיר בהם .המציאות ,לדעתו של רבי יהודה הלוי ,פתוחה לפרשנות
דיאלקטית .מותר לו למאמין ליחס כוונות אלוהיות לכל אחד מפרטי ההתרחשות,
אולם באותה מידה מותר גם לפקפק בהן.
מיכאל נהוראי

ָק ָרה ֲאזַ י ַהּנֵ ס
ָל ָעם ֲא ֶׁשר ֵה ֵעז
ִל ְלחֹם ֱא ֵלי ַה ְּדרֹור
ַע ִּמי הּוא ַה ִּגּבֹור
ֲחנ ִֻּכּיָה ֶׁש ִּלי
א ֵֹורְך נָ א ַה ֲע ִלי
שרה גלוזמן

שלומי שבת

ַוְעל ַהּנִ ִּסים ַוְעל ַהּפֻ ְר ָקן
ַוְעל ַה ְּגבּורֹות ַוְעל ַה ְּתׁשּועֹות
ַוְעל ַהּנִ ְפ ָלאֹות ַוְעל ַהּנֶ ָחמֹות
ֶׁש ָע ִׂש ָית ַל ֲאב ֵֹותינּו
ַּב ִּיָמים ָה ֵהם ַּבּזְ ַמן ַהּזֶ ה
סידור

רזאל ,פריד ,ריבו

ֵה ָיכלֹו ֵה ָיכלֹו ְיִבנֶ ה ִל ְק ָהלֹו
יִׂש ָר ֵאל ְסגֻ ָּלתֹו ֲיַעקֹב ָּב ַחר לֹו...
ְ
ֹוׂשה נִ ִּסים ְל ַעם ִּב ְׁשמֹו ח ִֹוסים
ְל ִמי ע ֶ
ַּב ֲחנ ָֻּכה ָר ִצים ְל ַה ְד ִליק נֵ רֹות לֹו...
ר' רפאל ענתבי

אליהו עבוד

מחזיק מפתחות של תנועת מכבי העולמית

נֵ ס ֹלא ָק ָרה ָלנּו
ַּפְך ֶׁש ֶמן ֹלא ָמ ָצאנּו
ָל ֵע ֶמק ָה ַל ְכנּוָ ,ה ָה ָרה ָע ִלינּו
ַמ ַעיְ נֹות ָהאֹורֹות
ַה ְּגנּוזִ ים ִּג ִּלינּו
ַּב ֶּס ַלע ָח ַצ ְבנּו ַעד ָּדם
וַּיְהי אֹור
ִ
אהרון זאב

מורפלקסיס

יהודה אל עמי ,אביו המנוח של ידידי שייקה אל עמי ,ניצול שואה ,ציוני נלהב
ואיש הקיבוץ הדתי ,היה נוהג לומר בכל עת שדיברו על ניסים ,כי "בשביל לזכות
בניסים צריך לעבוד קשה" .העבודה הקשה ,מלאכת הכפיים ַה ַּמ ְל ָאה של האדם
והפקת פירות מעניקה למושג נס את משמעותו.
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זַ יִ ת ַּב ַּביִ ת

ִׂשימּו ֶׁש ֶמןֶׁ ,ש ֶמן זַ יִת
נֵ רֹות ַה ְד ִליקּוִ ,יְהי אֹור ַּב ַּביִת
אֹור ָלנּוְּ ,דרֹור ָלנּו
ַעל ֵּכן נָ ִא ָירהַ ,על ֵּכן נָ ִׁש ָירה
ְׁשמֹונָ ה ִיָמים ִׁש ַירת ָהאֹור

וייקחו יהודה המקבי ואנשיו אבנים
שלמות על פי התורה ויבנו מזבח
חדש כראשון .ויבנו את המקדש
ואת פנים הבית ואת-החצרות
קידשו .ויעשו כלי קודש חדשים
ויביאו את המנורה ואת מזבח
הקטורת ואת השולחן להיכל .ויקטרו
על המזבח ויעלו את הנרות אשר
במנורה ויאירו בהיכל.

רוויסמן וקיפניס

ׁוָקים
ָּוב ִעיר ִּב ְמב ֵֹואי ַה ְּש ִ
וָש ֶׁמן
ע ִֹולים ֵריחֹות ֶשׁל ֶח ְמ ָאה ֶ
ַמ ְב ִר ִיקים ַק ְש ַׂק ֵּשׂי ַה ָּד ִגים
ׁש ֵֹוצףׁ ,ש ֵֹוצף ַה ַיּיִן
ְּביֹום זֶ ה ה ְֹול ִכים ֲענָ נִ ים ַּב ָּש ַׁמיִם
ְל ַב ֵּשׂר ָמ ָטר ֶשׁל ְּברָ כָ ה ִל ְש ֵׁד ָמה וָגָ ן

לפי מקבים א ד

לאה גולדברג

ַּב ֶּמה ַמ ְד ִל ִיקין? ֲח ָכ ִמים ַמ ִּת ִירין ְּב ָכל
ַה ְּׁש ָמנִ יםְּ ,ב ֶׁש ֶמן ֻׁש ְמ ְׁש ִמיןְּ ,ב ֶׁש ֶמן
ֱאגֹוזִ יםְּ ,ב ֶׁש ֶמן ְצנֹונֹותְּ ,ב ֶׁש ֶמן ָּד ִגים,
ְּב ֶׁש ֶמן ַּפּקּועֹותְּ ,ב ִע ְט ָרן ְּובנֵ ְפטַ .ר ִּבי
יקין ֶא ָּלא
אֹומרֵ ,אין ַמ ְד ִל ִ
ַט ְרפֹון ֵ
ְב ֶׁש ֶמן זַ יִת ִּב ְל ָבד.
משנה ,שבת ב א-ב

NJYC

יוסי בנאי

ִׁשיר ַה ַּמ ֲעלֹות ְל ָדוִד ִהּנֵ ה ַמה
ּטֹוב ַּומה ּנָ ִעים ֶׁש ֶבת ַא ִחים ַּגם
ַיָחדַּ .כ ֶּׁש ֶמן ַהּטֹוב ַעל ָהרֹאׁש
י ֵֹרד ַעל ַהּזָ ָקן זְ ַקן ַא ֲהרֹן ֶׁשּי ֵֹרד
ַעל ִּפי ִמּד ָֹותיוְּ .כ ַטל ֶח ְרמֹון ֶׁשּי ֵֹרד
ַעל ַה ְר ֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצּוָה ה' ֶאת
ַה ְּב ָר ָכה ַחּיִים ַעד ָהע ָֹולם.

חגי בצרי

תהילים קלג

נדב בכר

הזית נחשב לאחד משבעת המינים שבהם התברכה ארץ ישראל .שמן הזית
נחשב לאחד השמנים הנאצלים ביותר ולכן הוא היחיד שבו האירו את מנורת
המקדש .המושג "מלך המשיח" ,קשור בשמן הזה ,שכן נהוג היה למשוח את
ראש המלך המיועד בשמן זית בטקס המלכתו .המהדרין מדליקים נרות חנוכה
בשמן זית בלבד.
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ֹאׁשּהִ ,וְׁש ְב ָעה נֵ ר ֶֹת ָיה ָע ֶל ָיהְּ ...וׁשנַ יִם זֵ ִיתים
ָר ִא ִיתי ִוְהּנֵ ה ְמנ ַֹורת זָ ָהב ּכֻ ָּלּה ,וְגֻ ָּלּה ַעל ר ָ
ֹאלּהְׁ ...ש ֵּתי ִׁש ֲּב ֵלי ַהּזֵ ִיתים ֲא ֶׁשר ְּביַד ְׁשנֵ י
ָע ֶל ָיהֶ ,א ָחד ִמ ִימין ַהּגֻ ָּלה ֶוְא ָחד ַעל ְׂשמ ָ
ַצנְ ֲּתרֹות ַהּזָ ָהב ַה ְמ ִר ִיקים ֵמ ֲע ֵל ֶיהם ַהּזָ ָהב.
זכריה ד

ַּכד ָק ָטןַּ ,כד ָק ָטן
ְׁשמֹונָ ה ִיָמים ַׁש ְמנֹו נָ ַתן
ָּכל ָה ָעם ִה ְת ַּפ ֵּלא
ֵמ ֵא ָליו הּוא ִמ ְת ַמ ֵּלא
ָּכל ָה ָעם ָאז ִה ְת ַּכּנֵ ס
ִוְה ְכ ִריזַ :אְך ,זֶ הּו נֵ ס
ִאּל ֵּולא ַּכד זֶ ה נִ ְׁש ַאר
ִמ ְק ָּד ֵׁשנּו ֹלא ה ַּואר
אהרון אשמן

ַּת ֲערְֹך ְל ָפנַ י ֻׁש ְל ָחן נֶ ֶגד צ ְֹר ָרי
ֹאׁשי ּכ ִֹוסי ְרוָיָה
ִּד ַּׁשנְ ָּת ַב ֶּׁש ֶמן ר ִ
ַאְך טֹוב ֶוָח ֶסד ְיִר ְּדפּונִ י ָּכל ֵיְמי ַחּיָי
וְׁש ְב ִּתי ְּב ֵבית ה' ְלא ֶֹרְך ִיָמים
ַ
תהילים כג ה-ו

אהוד בנאי

רינת ויויו

יִׂש ָר ֵאל
ַוְא ָּתה ְּת ַצּוֶה ֶאת ְּבנֵ י ְ
וְיִקחּו ֵא ֶליָך ֶׁש ֶמן זַ יִת זָ ְך ָּכ ִתית
ְ
ַל ָּמאֹור ְל ַה ֲעֹלת נֵ ר ָּת ִמידְּ .בא ֶֹהל
מ ֵֹועד ִמחּוץ ַל ָּפר ֶֹכת ֲא ֶׁשר ַעל
ָה ֵע ֻדת ֲיַערְֹך אֹתֹו ַא ֲהרֹן ָּובנָ יו
ֵמ ֶע ֶרב ַעד ּב ֶֹקר ִל ְפנֵ י ה' חֻ ַּקת
יִׂש ָר ֵאל.
ע ָֹולם ְלדֹר ָֹתם ֵמ ֵאת ְּבנֵ י ְ

ְׁשנֵ י זֵ ִיתים נִ ְכ ָר ִתים ְּב ַגן נָ עּול ְיַצ ִהירּו
לְ רֹאׁש ְק ָה ִתי ו ְֶא ְפרָ ִתי ְׁש ֵּתי ֲע ָטרֹות יַכְ ִּתירּו
מּול ְמנ ָֹורה ַה ְּטה ָֹורה ְּכמֹו נֵ רֹות יַזְ ִהירּו
ֵהן ְּב ַמ ְׂש ֵאת ָּכל ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּו ֲיַעזֹרּו
ֵהן ְּב ַמ ֲחנֶ ה ֶאל מּול ְּפנֵ י ַה ְּמנ ָֹורה ִיָאירּו

שמות כז כ-כא

ר' שלמה אבן גבירול

סמט

סמל מדינת ישראל ,מנורה עם שני שיבולי זית ,נוצר בהשראת נבואת זכריה.
בסמל משולבים שני סמלים המלמדים על אופייה של האומה .סמל מנורת
המקדש ,כזכר לימי תפארת ישראל ,וסמל הזית ,כשאיפה המתמדת שלנו לשלום
חברתי ומדיני ולשלמות הסביבה ,החי הצומח והדומם.
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ְמ ְנַר ָּתא ַטבְ ָּתא

ִק ְר ֵיָתנּו ְמ ֵל ָאה נְ ה ָֹורא
ִמּזּוג ע ֶֹוטה אֹור ִּת ְפ ָא ָרה
ָח ָתן ָּדגּול ֲחבּוׁש ֲע ָט ָרה
זֹו ַּכ ָּלתֹו ֲיַע ַלת ֵחן נֶ ֶפׁש ָיְק ָרה

התלמוד הבבלי (שבת כא ע"ב)
"מאי ֲחנ ָּוּכה" (מה
שואל בארמיתַ :
טיבו של החג) .ומשיב בארמית:
יׁשה
"ּד ָּתנּו ַר ָּבנָ ןְּ ,ב ֶע ְׂש ִרים ֲוַח ִמ ָ
ְ
ְב ִכ ְס ֵליו י ֵֹומי ְּד ֲחנ ָּוּכה ְּת ָמנְ יָא ִאינּון,
ְּד ָלא ְל ִמ ְס ַּפר ְּבהֹוןְּ ,וד ָלא ְל ִה ְת ַעּנֹות
ְּבהֹן (שמונת ימי החנוכה הם
חג שמח ולכן אין להתאבל ואין
להצטער בהם).

ר' ישראל נג'ארה

ֲאזַ ֵּמר ִּב ְׁש ָב ִחין ְל ֵמ ַיעל ּגֹו ִפ ְת ִחין
יׁשין
ְּד ַב ֲח ַקל ַּתּפ ִּוחין ְּד ִאּנּון ַק ִּד ִ
נְ זַ ִּמין ָלּה ַה ְׁש ָּתא ִּב ְפת ָֹורא ַח ְד ָּתא
יׁשין
ִּוב ְמנַ ְר ָּתא ַט ְב ָּתא ְּדנָ ַה ָרא ַעל ֵר ִ

ִּת ְת ַק ַּבל ְצל ָֹותנָ א ָּובע ָּותנָ אִ ,עם
ְצל ְֹותהֹון ָּובע ְּותהֹוןְּ ,ד ָכל ֵּבית
יִׂש ָר ֵאלֳ ,ק ָדם ֲאבּונָ א ְד ִב ְׁש ַמּיָא
ְ
ִוְא ְמרּו ָא ֵמן

האר״י

ר' דוד בוזגלו

ְל ִמ ְק ָּד ֵׁשְך ּתּוב ְּולק ֶֹדׁש ק ְּוד ִׁשין
ֲא ַתר ִּדי ֵבּה ְיֶחּדּון ר ִּוחין וְנַ ְפ ִׁשין
וִיזַ ְּמרּון ָלְך ִׁש ִירין ַןְר ֲח ִׁשין
ּוׁש ֵלם ַק ְר ָּתא ְּדׁש ְּופ ַרּיָא
ִּביר ְ

קדיש תתקבל

הלב והמעיין

שאול נעים

ישראל רנד

יֵיסא ָא ַמרַ :ה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת ַלה'.
ַר ִּבי ָ
ָּדא הּוא נַ ֲה ָרא ְדנָ ִפיק ֵמ ֵע ֶדן,
ְּד ָכל ִמ ְׁש ָחא ְּורבּו נָ ִפיק ִמּנֵ ּה,
ְל ַא ְד ָל ָקא ּב ִֹוצינִ ין.

יִׁש ֵרי ָבּה
נְ ה ֵֹוריּה ְ
ּוׁשא ַר ָּבא
ְּב ִקּד ָ
ְּוב ַח ְמ ָרא ָט ָבא
ְּד ֵבּה ֶּת ְח ֵדי נַ ְפ ָׁשא
האר"י

אמיל זריהן

זוהר ,ח"ב נד ע"ב

יצחק מאיר

הלשון הארמית היא לשון הקודש השנייה של עם ישראל ,השפה היהודית השנייה
שנוכחת מאוד בלימוד ,בפיוט ובטקסים .בשפה זו כתובים חלקים מן התנ"ך,
התלמוד והמדרש ,הזוהר הקדוש ,כל נדרי ,כתובה ,קדיש ועוד .אחרוני היהודים
מארץ אשור ,המכונים בטעות כורדים ,עודם משוחחים בארמית מדוברת .זהו
נכס תרבות בסכנת הכחדה וחובה על כל אחד מאתנו לתרום להצלתו.
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האגדה מספרת כי הקב"ה גנז את האור שבו נברא העולם לטובת הצדיקים
לעתיד לבוא .שאלו חסידים את הרב וכי לא יימצא לצדיקים בימינו מעט מהאור
הזה? השיב להם :יימצא לכם ,וכשתמצאו אותו ,גלו אותו באורח חייכם לאחרים.
לפי מרטין בובר

ָהא ִּורים ֶׁש ַּב ַחּלֹון
יׁשת ָׁשלֹום
ִלי מ ְֹוס ִרים ְּד ִר ַ
ֲוַא ִפּלּו ַל ַּׁש ָּמׁש
יֵׁש ְּכ ִאּלּו אֹור ָח ָדׁש
נעמי שמר

נֵ ר ָּב ֲא ֵפ ָלה
שהּוא ְּת ִפ ָּלה
נֵ ר ֶ ׁ
נֵ ר ִמ ְּל ָב ִבי ֶאל ְל ָב ְבָך
ַּגם ִאם ִּת ְת ַר ֵחק
ַה ֵּנר ֶש ִּׁבי עֹודֹו ּד ֵֹולק
נֵ ר ִמ ְּל ָב ִבי ֶאל ְל ָב ְבָך

אסף ברג ,כרזה משנת 1979

ֵא ִלי ֲאר ְֹומ ֶמנְ הּו ֵאין ִיָחיד ְּכיִ חּודֹו
ַּגם ִל ְבנֵ י ַמ ִּת ְתיָ הּו ָע ָׂשה ֶפ ֶלא ְל ַבּדֹו
ָּפ ָדה ֵע ָדה נָ ָדה ְמֹלא ֶא ֶרץ ְּכבֹודֹו
הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלע ָֹולם ַח ְסּדֹו
ִיָמים ֵאּלּו נִ ְק ְּבעּו ְּב ַה ֵּלל ְּובה ָֹוד ָאה
ּכִ י ֵמאֹוי ְֵב ֶיהם נ ָֹוׁשעּו ִמּיַד ַצר ּגָ אֹה גָ ָאה
ִׁשירּו ִּגילּו ַה ְּללּו ָל ֵאל ָּגדֹול ְּכבֹודֹו
הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלע ָֹולם ַח ְסּדֹו
ר' חיים פינטו

נעמי שמר

תלמה אליגון רוז

עדי ארד

ּכְ ֶׁש ַּמ ְר ִּג ִיׁשים ֵאיְך ִמ ִּב ְפנִ ים ַהּזִ ּכָ רֹון ֵמ ִעיר
נֵ ר ּב ֵֹוער ְמ ַט ֵהר ְּפנִ ָימה
זִ יו ָהאֹורֹות ַה ְּמ ִׁש ִיבים ְּב ַיַחד ְמ ִא ִירים
עֹוד נִ זְ ֶּכה ְּבׁשּוב ַה ְּׁש ִכינָ ה
הוד דיין

מימון כהן

המדרגות

כל מועד ביהדות הוא זכר לאירוע לאומי היסטורי גדול .כאשר האירוע מיטיב
עמנו ,זהו יום חג .כאשר הוא מרע עמנו ,זהו יום זיכרון .הלוח העברי מלא בשני
סוגי המועדים האלו .לשמחת החג לא תהיה משמעות אם לא נזכור את האסונות
והתבוסות ולא נפיק מהם את הלקחים החברתיים שהביאו אותם עלינו.
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ִׁש ָירה ּבַ ּבִ ָירה

ְׂשאּו ִצּיֹונָ ה נֵ ס ֶוָד ֶגל
ֶּד ֶגל ַמ ֲחנֵ ה יְ ה ָּודה
ִמי ָּב ֶר ֶכב ִמי ָּב ֶר ֶגל
נֵ ָעׂש נָ א ַל ֲאגֻ ָּדה

יהודה המכבי לא הספיק ,עד מותו,
לשחרר את יהודה וארץ ישראל
משלטון ה"יוונים" ,כפי שאנו קוראים
עד היום לסורים-ההלניסטים,
ששלטו אז בארץ ישראל .הישגו
העיקרי של יהודה המכבי היה בכך
שגיבש כוח יהודי לאומי ,והיקנה
לעם יהודה את תודעת העצמאות,
את הרצון לכך ואת האמונה כי
הדבר אפשרי.

נח רוזנבלום

הדלקת משואות

ּוׁש ַליִם אֹור ָח ָדׁש ְּת ַח ֵּדׁש
ִּביר ָ
ֹוׁש ִיעים ֶאת ִׁש ְמָך ְל ַק ֵּדׁש
ָוְעלּו מ ִ
ִוְה ְׁש ַּת ֲחוּו ַלה' ְּב ַהר ַהּק ֶֹדׁש
ר' אברהם טוויל

ציון בדש

לפי עזריה אלון

ַאְך ְּבב ִֹואי ַהּיֹום ָל ִׁשיר ָלְך
ָוְלְך ִל ְקׁשֹר ְּכ ָת ִרים
ָקטֹנְ ִּתי ִמ ָּצ ִעיר ָּבנַ יְִך
ֵּומ ַא ֲחרֹון ַה ְּמׁש ְֹור ִרים
ִּכי ִׁש ְמָך צ ֵֹורב ֶאת ַה ְּׂש ָפ ַתיִם
ִּכנְ ִׁש ַיקת ַׁש ְרף
ּוׁש ַליִם
ִאם ֶא ְׁש ָּכ ֵחְך יְ ר ָ
ֲא ֶׁשר ּכֻ ָּלּה זָ ָהב
נעמי שמר

איתי לוי
רפי מינץ ,כרזה משנת 1959

ירושלים ,בירת ישראל הנצחית ,הייתה ועודנה אחד הסמלים המועטים שעליהם
ישנה הסכמה בכל גווני העם היהודי .משך אלפי שנים נכתבה יצירה ספרותית
מפוארת על ירושלים ובה תוארה הכמיהה לשוב לציון ולחדש את האחיזה של
העם היהודי בארצו .דורנו זכה להגשים את חזון החשמונאים ועתה חובתנו
העליונה היא לשמור עליו מכל משמר.
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המפגש שבין היהדות ליוונות העצים את ההשפעה היהודית על עמי העולם .עם
או בלי להתכוון ,הביאו היוונים את בשורת היהדות לעמים רחוקים ,שליהודים לא
היה כל קשר אתם .כך עלתה קרנה של היהדות וזהו היבט נוסף של נס חנוכה.
לפי הראי"ה קוק

נֵ ר ַֹותי ַהּזְ ִע ִירים
ָמה ַרּבּו ַה ִּסּפ ִּורים
ִלי ְיִל ַאט ָהאֹור
ִלי ְיִל ַאט ָהאֹור
ַעל ָּד ִמים ִוְכ ְׁשלֹונֹות
ַעל ְּתרּועֹות ֶׁשל נִ ְצחֹונֹות
ַעל ְק ָרבֹות ֶׁשל ְּדרֹור
רוזנפלד וגרוסמן

מור בוני

ָר ִא ִיתי ִעיר ע ֶֹוט ֶפת אֹור
ִוְהיא ע ָֹולה ִּב ְׁש ַלל ִצ ְב ֵעי ַה ֶּק ֶׁשת
ִוְהיא נ ֶֹוגנֶ ת ִּבי ְּכנֵ ֶבל ֶה ָעׂשֹור
ָר ִא ִיתי ִעיר ע ֶֹוט ֶפת אֹור
יוסף שריג

מאיה ומתן

בול משנת 1950

ֹלהיְִך ִצּיֹון.
ַׁש ְּב ִחי יְ ר ָּוׁש ִַלם ֶאת ה' ַה ְל ִלי ֱא ַ
ּכִ י ִחּזַ ק ְּב ִר ֵיחי ְׁש ָע ָריְִך ֵּב ַרְך ָּבנַ יְִך ְּב ִק ְר ֵּבְך.
תהילים קמז יב-יג

ְּתנָ ה הֹוד ָה ָדר ֲוַע ִדי ֲע ָדיִים
ּוׁש ַליִם
וְנִ ְר ֶאה ְּבטּוב ִעיר יְ ר ָ
ַה ְּבנּויָה ִהיא ַר ֲח ַבת ַיָדיִם
ּוׁש ַליִם יְיָ
ּבֹונֵ ה יְ ר ָ
ר' יצחק ענתבי

בקשות חאלב

גליקריה Glykeria

נִ ְצחֹון ַה ַּמ ַּכ ִּבים נְ ַס ֵּפר ,נְ זַ ֵּמ ָרה
ֹויְבים ָאז ָיָדם ִּכי ָּג ֵב ָרה
ַעל ָהא ִ
ּוׁש ַליִם ָלנּו ַה ִּב ָירה
יְ ר ָ
יִׂש ָר ֵאל ִהיא – ִׁשירּו ֶאת ִׁש ָירּה
נֵ ס ְ
ריווסמן ואברונין

פסטיגל

פלאי פלאים ,צאצאי היוונים ,שחיללו את ירושלים ובית המקדש ,שרים שיר
תהילה לירושלים במקדשי התרבות והטברנות שלהם באתונה בלחן ובעיבוד
של צאצאי המכבים .לעולם אין להתייאש מן השלום .אויבינו מאמש נעשים
לידידינו כיום .ירושלים ,עיר-האור ,עיר-שלם ,עיר-השלום.
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ְרוָ ָחה וְ ִׂש ְמ ָחה
התקינו חכמים שבאותו הדור ,שיהיו
שמונת הימים האלו שתחילתם
מליל חמשה ועשרים בכסלו ,ימי
שמחה והלל .ומדליקים בהם נרות
בערב על פתחי הבתים ,בכל לילה
ולילה משמונת הלילות ,להראות
ולגלות הנס ,וימים אלו הן הנקראים
חנוכה והם אסורים בהספד ותענית,
כימי הפורים ,והדלקת הנרות בהן
מצוה מדברי סופרים ,כקריאת
המגילה.

ִא ְכלּו ַמ ְׁש ַמּנִ ים וְ ס ֶֹולת ְרב ָּוכה
ּת ִֹורים ְּובנֵ י יֹונָ ה ַׁש ָּבת ֲוַחנ ָּוּכה
ַהּקֹולֹות ֱיֶח ָדלּון ִמּנִ ּסּוְך ַה ָּמיִם
ְּב ֵבית ַהּיַיִן נָ לּון ְּבכֹל יֹום ַּפ ֲע ָמיִם
ִמּקֹולֹות ַמיִם ַר ִּבים ְּת ִּצ ֶלנָ ה ָאזְ נֵ ֶיכם
וְכָ ל ִמ ְׁשרַ ת ַּדם ֲענָ ִבים ֹלא ָימּוׁש
ִמ ִּפיכֶ ם
סימן אברהם

יונתן שטנצל

אֹורֹות ְּגב ִֹוהים ָּב ְרחֹובֹות ֶׁש ָּלנּו
ִיָמים ְמ ֻא ָּׁש ִרים ָּב ִאים ָע ֵלינּו
ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁש ֵל ָמה
ָל ֵתת ִמ ָּכל ַה ֵּלב ְּב ַא ֲה ָבה
אודי ולילך דוידי

אודי דוידי

רמב"ם

ֲע ֵלה ְּוב ַער ָּכ ֵאׁש
ַוְה ְד ִל ֵיקנּו ּכֹ ַח
ֲאבֹוי ַל ִּמ ְת ֵיָאׁש
ַה ַּל ָיְלה יֵׁש ִל ְשׂמ ַֹח
יעקב אורלנד

הדודאים

וְ אֹור ָּגדֹול ע ֶֹולה ִמּתֹוְך ַהח ֶֹׁשְך
ִמ ְת ַּג ֶּלה ִמ ְת ַּג ֶּלה
ַה ַּל ָיְלה ָיִּמ ֵלט ִמ ְּפנֵ י ַהּב ֶֹקר
ָהע ֶֹולה ָהע ֶֹולה
מוקי

מוקי
דן ריזינגר ,כרזה משנת 1990

העם היהודי הקטן סבל רדיפות רבות לכל אורך ההיסטוריה .ואף על פי כן לא
הפסיק לשמור על השמחה .בכל שבת ובכל חג ,גם בימים קשים ,הוא שמח
בחלקו .ללא השמחה תאבד האופטימיות ,יאבד החזון ויאבד העם (חס וחלילה).
בצד השמחה הפרטית שלנו אנו מצווים לשמח את זולתנו בכל הזדמנות ולחזק
בכך את העם כולו ואת הזרים והגרים אשר בשערינו.
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כוונה לכסלו

פעולה בשברים

ַעל ַה ִּנ ִּסים  
ַוְעל ַה ּ ֻפ ְר ָקן
ַוְעל ַה ְּגבּורֹות
ַוְעל ַה ְּתׁשּועֹות
ַוְעל ַה ִּנ ְפ ָלאֹות
ַוְעל ַה ֶּנ ָחמֹות  
ַוְעל ַה ִה ְש ַּׁת ְּדלּויֹות
ַוְעל ַה ַה ְפ ָּתעֹות
ַוְעל ָה ֲא ָהבֹות
ַוְעל ַה ֶח ְמלֹות  
ַוְעל ַה ַה ְח ָלמֹות
ַעל ַה ִּנ ִּסים
ַה ְּגד ִֹולים ַוְה ְּק ַטּנִ ים
ַהּנְ ִד ִירים ַוְהּי ְֹומי ִֹומּיִים
ֶש ָׁע ִש ָׂית ַל ֲאב ֵֹותינּו ְּול ִאּמ ֵֹותינּו
ָלנּו ַוְל ֲאה ֵּובינּו
ַּב ָי ִּמים ָה ֵהם ַּב ְּז ַמן ַה ֶּזה
ַּב ָי ִּמים ָה ֵא ֶּלה ַּובזְ ַמ ִּנים ֶׁשּיָ בֹואּו

ִּב ְׁש ָעת ַה ְּב ִר ָיאה אֹו ַּב ַּמ ָּפץ ַה ָּגדֹול
נַ פֹוצּו אֹורֹות ֶאל ּכֹל ָה ֲע ָב ִרים
ְּול ֶפ ַתע ָּב ֲע ָל ָטה ֶׁשל ַהיְ קּום ֶה ַעגֹול
נִ ְצנֵ צּו ֵה ְבזֶ ִקים ְּכ ַׁש ְב ִר ֵירי ֶּג ָח ִלים
ת-הּנִ ְס ָתר ַהנְ ֵע ֶל ֶמת ִמּכֹל
ְּול ִפי ָח ְכ ַמ ַ
נִ זְ ֵרעּו נִ יצֹוצֹות ְּב ֵלב ּכֹל ַה ְּבר ִּואים
ְב ֵבן ֶמ ֶלך ְּוב ָענִ י ְּב ָקטֹון ִּכ ְב ָגדֹול
נִ יצֹוץ ֶא ָחד ְלֹלא ּכֹל ַמּשֹוא ָפנִ ים
ו ְַע ָּתהִ ,אם ְּב ַא ֲה ַבת ָׁשלֹום ָאנּו ּב ָֹוח ִרים
יָד ְביָד נ ְֹא ָחזָ ,גם ֲה ָר ֶפה ָגם ֲהיָ כֹול
ּכֹל ְּב ִרּיָה ְּתנָ ֵדב ִמנִ יצֹוצ ֵֹותיה ַהזְ ר ִּועים
ׁש-ה ֵאנֹוׁשּות ֶאל ַה ַּל ַהב ַה ָּגדֹול
ֶאל ֵא ַ
ַּג ֶח ֶלת ֶאל ַּג ַחל ְל ָה ִאיר ַה ַּמ ְח ָׁש ִכים
ַעל זֹאת ְמצֻ ּוִים ּכ ָּולנּו ַל ְעמֹול
ְל ַה ְד ִּביק ַהאֹורֹות ְּול ַח ֵּבר ַה ְׁש ַב ִרים
ת-ה ַּמ ָּפץ ֶׁשל ְּב ִר ָיאת ַהּכֹול
ֶׁשל ְׁש ַע ַ
"צדק פואטי"

דליה מרקס" ,בזמן"

מרדכי ארדון ,ויטרז' ,הספריה הלאומית ירושלים

את הנר השמיני של חנוכה מדליקים רק פעם אחת ואילו את יתר הנרות כמה
פעמים לפי סדר עולה .ישנו נר אחד שאינו נספר בשמונת הימים והוא השמש.
הׁשמשות והשמשים החברתיים ,המכבים
ואתֹו מדליקים בכל ערבַ .
אֹותֹו ִ
המודרניים ,המתנדבים בקהילה ,מּוארים ומאירים יום יום ובזכותם העולם קיים.
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אֹור ַה ְּדרֹור

אֹור ָּגדֹול ֵמ ִאיר ַהּכֹל
וְ י ֵֹותר ְּכ ָבר ֹלא ָצ ִריְך ִל ְׁשאֹל
ֲאנִ י ָּבא ִל ְלמֹד ִמ ָּמה ֶׁשּטֹוב ִוְל ְחיֹות
ְל ַה ְת ִחיל ַהּכֹל ֵמ ַה ְת ָח ָלה
ְּכמֹו ִלנְ ׁשֹם ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה
ֲאנִ י ָּכאן ֲאנִ י ֹלא ִמ ְת ַּבזְ ֵּבז י ֵֹותר

הזית והאור קשורים במראה עלוות
הזית הזוהרת באור כסוף ,כאשר
הרוח מכה בעלווה ,מתהפכים
העלים וחושפים את צדם התחתון
הבהיר .בשעה זו נראית העלווה
כאילו הוארה בבת אחת.

אמיר דדון

אֹור ִמן ַה ִּמזְ ָרח ַעל ָּפנַ יְִך נָ ח
ַא ְּת ַרק ִמ ְתע ֶֹור ֶרת
ִא ָּמא ְמ ַח ָּכה ֶׁש ַבע ַוְד ָּקה
ַא ְּת ֹלא ְמ ַמ ֶה ֶרת...
ִּת ְהיִי ַּבחּוץ ַרק ָמה ֶׁשּנָ חּוץ
ֶאת ֲה ֵרי י ַֹוד ַעת
ָיְלדֹות טֹובֹות ֹלא ה ְֹולכֹות ָּב ְרחֹובֹות
ְיִהיֶה ָלְך זְ ַמן ַל ֲא ָהבֹות

שרה שוב

ֲחנ ָֻּכהֲ ,חנ ָֻּכה
ַחג ֶיָפה ָּכל ָּכְך
ַחג ֶשׁל אֹורַ ,חג ֶשׁל ְּדרֹור
יִש ַׂמח
ִמי זֶ ה ֹלא ְ
ַעל ָּכל ִקיר נֵ ר ַמזְ ִהיר
ַעל ִמ ְג ָּדל ַוָגג
ִשׁירּו נָ אֲ :חנ ָֻּכה
ֵאין ָּכמֹוהּו ַחג
לוין קיפניס

אמיר דדון

ליאת יצחקי

ליאת יצחקי

שירי חנוכה

ֵהן ּת ַּוכל ָלקּום ָוְל ֶל ֶכת
ְּד ַבר ָמה ק ֵֹורא ְּבָך ָל ֶל ֶכת
ַּג ְעּג ֶּועיָך ֵהם ְלָך ְּכנָ ַפיִם
ָּומתֹוק ָהאֹור ָּב ֵעינַ יִם
רחל שפירא

ששי קשת

זמן קצר לפני חג החנוכה מסיימים את מסיק הזיתים ומפיקים את שמן הזית
החדש שיחזיק מן העונה הזאת עד לבאה עלינו לטובה .הזית הוא אחד המינים
שבהם השתבחה ארץ והוא סמל השלום בקרב תרבויות המזרח התיכון .לכן הוא
משמש יעד למחרחרי מלחמה הכורתים אותו בחמת זעמם.
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לאחר שהוגלה העם מארצו (ארץ ישראל) בכוח הזרוע ,שמר לה אמונים ,בכל
ארצות פזוריו ,ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את
חירותו המדינית .מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב
ולהיאחז במולדתם העתיקה.
מגילת העצמאות

ֵּבין אֹורֹות ְּוצ ָל ִלים
ָר ִא ִיתי ֶא ֶלף ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים
ֲאנָ ִׁשים ְמ ַד ְּב ִרים ֲא ָבל ֹלא
ִמ ְת ַר ְּג ִׁשים ֶּב ֱא ֶמת
ָׁשם ַא ָּתה ע ֵֹומד
ִמ ָּׁשם ֹלא ר ִֹואים ׁשּום ָּד ָבר
ַח ֵּכה ַוְאל ִּתנְ ׁשֹם
ַח ֵּכה ִלי ַעד ָמ ָחר

ַעם נֶ ֱא ָמנַ י זֶ ַרע ֱאמּונַ י
הֹודּו ַלה' ִּכי ָג ַבר ַח ְסּדֹו
ִּב ֵימי ַמ ִּת ְתיָה זָ ֵקן ִיְדיד יָּה
ַרב ֲע ִל ִילּיָה ָּפ ַקד צֹאן יָ דֹו
ָּבנָ יו ֲחנִ ָיכיו י ְֹוצ ֵאי ֵיְר ָכיו
ָה ְלכּו ִב ְד ָר ָכיו ָל ְבׁשּו ֶאת ַמּדֹו
ר' דוד בוזגלו

מימון כהן

איגי וקסמן

איגי וקסמן

ּוׁש ָב ָחה ַה ֵּלל וְזִ ְמ ָרה...
ִׁשיר ְ
ְּב ָרכֹות וְ ה ָֹודאֹות ֵמ ַע ָּתה ַוְעד ע ָֹולם...
ֵאל ַהה ָֹודאֹות ֲאדֹון ַהּנִ ְפ ָלאֹות...
ַהּב ֵֹוחר ְּב ִׁש ֵירי זִ ְמ ָרה...
סידור

יצחק פוקס

אֹורֹות ְמ ַה ְב ֲה ִבים
ִּב ְׁש ֵּתי ְׁשנִ ּיֹות
ח ְֹול ִפים ַחּיַי ֶאל מּול ֵעינַ י
קֹולֹות ִמּזְ ַמן ַא ֵחר
ַה ֵּלב א ֵֹומר ְל ִה ְתע ֵֹורר ַמ ֵהר
אברהם טל

אברהם טל

John Shayne and Robert Hopstein,
USA 1948

אדם שמח בחלקו כאשר הוא מרבה להודות על הקיים וממעיט בתלונה על
החסר .הן בימי חשמונאים והן בימינו זכינו לעצמאות מדינית ,שהיא תופעה
נדירה בהיסטוריה של היהדות .הקמנו מדינה משגשגת בתחומי הכלכלה,
הטכנולוגיה ,הרפואה והחקלאות .גם כשיש מקום לתיקון ולשיפור עודנו מודים
ושמחים בחלקנו.
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ֲחלֹום ַה ָּׁשלֹום

ַא ְבנֵ י ָיְקר ַעל ַהר ְצ ִבי ִה ְת ָּפ ְרקּו
ָּבאּו ֵיְמי ִׁשּלּום ֲע ֵדי ִה ְת ַחּזְ קּו
ָר ָמה ִיְמינָ ם יֹום יְוָנִ ים ָּד ְלקּו
ֵה ָיכל ֲאזַ י ָחנְ כּו וְנֵ רֹות ָּד ְלקּו
ִמּצּוף יְ ׁשּועֹות ֵאל ְל ָבבֹות ָמ ְתקּו
ַעל זֹאת ְל ָב ֵרְך ֵׁשם ְּכבֹודֹו ָח ְׁשקּו

תנו לנו מאה שנים של אהבה,
של שלום ונמציא תרופה למוות.
הגבורה עוברת בוורידי העם.
מלחמה היא מחאה נגד הצחוק.
הצחוק והחיים הם מחאה נגד
המלחמה ...נבנה כאן משהו שיהיה
יותר מאור לגויים .הוא יהיה אור
לאור...

ר' אברהם אבן עזרא

יצחק נהרי

יורם קניוק

ִׁשיר ָא ִׁשירִׁ ,שיר נָ ֶאה
אֹור ָּגדֹול ֲאנִ י ר ֶֹואה
ֵמ ָר ִפ ַיח ַעד ֶח ְרמֹון
ֹון-המֹון
ַׁש ְל ָהבֹותֲ ,המ ֲ
זֶ ה ַהּזֶ ֶמר ,זֶ ה ָהרֹן
ַּב ַּכ ְר ֶמל ַּוב ָּׁשרֹון
יֹום יָ בֹוא ,יֹום יָ בֹוא
נֵ ס ָּגדֹול ְיִהיֶה עֹוד ּפֹה

תמונה משנת 1956

ַהּקֹולֹות ֶׁשל ִּפ ֵיראּוס
ַמזְ ִּכ ִירים ֶאת ֵח ָיפה
"מ ֵתאּוס"
ִעם ַּב ְקּבּוק ֶׁשל ָ
ַא ְּת נִ ְר ֵאית ּכֹה ָיָפה
ְּתנּו ַל ֶּׁש ֶמׁש ִלזְ ר ַֹחַ ,על ָּב ִּתים ְּב ָל ָבן
ְּתנּו ַל ֵּלב ַרק ִל ְׂשמ ַֹחְּ ,כמֹו ֶׁש ָאז ְּביָוָן

שרה לוי-תנאי

הלילה כורע ,בשורת נהרה
האור ינצח הרי אפלה
כעין של ילד אל אם אדמה
אורה של תוחלת זורעת ביטחה
יחיאל מוהר

אילן גולדהירש

להקת הנח"ל

לימור עובד

נרות השעווה הצבעוניים הינם תחליף נאה לנרות השמן .הם שווים בגודלם
ושונים בצבעם .בצד המחזה האסתטי המפעים ,אנו למדים כי שוויוניות במיטבה
מושגת באמצעות שמירה על צבעו האישי של הפרט .ככל שהחברה צבעונית
יותר כך תהיה היא עשירה יותר בתרבות שלה.
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ְּת ִפּלָ ה לִ ְׁשלֹום ָהעֹולָ ם
ֹלהי ָּכל ָה ָא ֶרץֲ ,אדֹון ָּכל ַהּיְ צ ִּורים
ֱא ֵ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ּגֹויֵי ָה ָא ֶרץ ְּב ָכל ַק ְצוֹות ֵּת ֵבל
ָה ֵסר ֵמ ֲע ֵל ֶיהם ֶאת ֵא ַימת ַה ֶח ֶרב ַה ִּמ ְת ַה ֶּפ ֶכת
ַה ְׁש ֵקט ֶאת ַה ַּמ ֲא ָבק ַה ַּמ ְח ִריף ֶׁש ֵּבין ַה ְּל ֻא ִּמים
ַטע ְּב ֵלב ָּכל ְּבנֵ י ֱאנֹוׁש ֶאת ַא ֲה ַבת ָה ָא ָדם
ַה ְׁש ֵרׁש ָּב ֶהם ָּכבֹוד ְל ֶבן ַה ָּדת ָוְה ָא ֶרץ ָה ַא ֶח ֶרת
ֹלהי ָּכל ָה ָא ֶרץֲ ,אדֹון ָּכל ַה ְּב ִרּיֹות
ֱא ֵ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ָּכל ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ַהּנְ תּונִ ים ִלנְ ָג ִעים ַר ִּבים
ְמנַ ע ְּבט ְּובָך ֶאת ָּכל ִּפ ְג ֵעי ַה ֶּט ַבע ַה ִּמ ְת ַר ְּג ִׁשים ָע ֵלינּו
וְׁש ְברֹון ֵלב
ַס ֵּלק ָּכל נֶ ַגע ַּומ ֲח ָלהָּ ,כל ִח ָּסרֹון ִ
ֹויְבי ָה ָא ָדם
ֹוׁש ֵבי ֵּת ֵבל ְל ִמ ְל ָח ָמה ְּבא ֵ
ַא ֵחד ֶאת ָּכל י ְ
ֵּתן ָּבנּו ְּתבּונָ ה ֵיְת ָרה ְל ִה ְתמ ֵֹודד ִעם מ ְֹוראֹות ַה ַחּיִים
ֹלהי ָּכל ָה ָא ֶרץֲ ,אדֹון ָּכל ַהּנְ ָׁשמֹות
ֱא ֵ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ע ָֹול ְמָך ַה ָּׁשרּוי ְּב ַס ָּכנֹות ַרּבֹות
ַה ְר ֵחב ֶאת ַּד ְע ֵּתנּו ְל ַה ִּכיר ֶאת ע ָֹול ֵמנּו ַה ַּׁש ְב ִר ִירי
ַקח ֵמ ִע ָּמנּו ַמ ְח ָׁשבֹות ָרעֹות ֶׁשל ֶה ֶרס ְּוכ ָליָה
ַמ ֵּלא ֶאת ֵיָדינּו ַּבּיְ כ ֶֹלת ְל ָׁש ְמרֹו ְּכ ִתּקּונֹו
ַח ֵּבב ָע ֵלינּו ֶאת ַה ַחי ֶוְאת ַהּצ ֵֹומ ַח ֶוְאת ַהּד ֵֹומם
ֹלהי ָּכל ָה ָא ֶרץֲ ,אדֹון ָּכל ַהּנְ ָפׁשֹות
ֱא ֵ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ָּבנֶ יָך ַהּׁש ֲֹוח ִרים ֶאת ַהּנָ ֶאה ַוְהּטֹוב
ָה ֵאר ֶאת ֵעינֵ ינּו ְל ַה ִּכיר ִּב ִיפי ַה ַחּיִים ַה ְּמגֻ ּוָנִ ים
אכת ַמ ֲח ֶׁש ֶבת
ַחזֵ ק ֶאת ֵיָדינּו ִליצֹר ְּול ַח ֵּדׁש ִּב ְמ ֶל ֶ
ֹוׁשית
עׁשר ַה ַּת ְרּבּות ָה ֱאנ ִ
ַל ְּמ ֵדנּו ְל ַה ֲע ִריְך ֶאת ֶ
אׁשר
ֲה ִבינֵ נּו ֶאת ְּד ָר ָכיו ַהּנִ ְס ָּתרֹות ֶׁשל ָה ֶ
ֹלהי ָּכל ָה ָא ֶרץֲ ,אדֹון ָּכל ַהּיְ צ ִּורים
ֱא ֵ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ַהּכֹלְ ,לֹלא י ֵֹוצא ִמן ַה ְּכ ָלל
יעקב מעוז
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דני כץ

ִה ְת ָּב ַר ְכנּו ְּב ָכל ַהּנֵ רֹות ֶׁש ִה ְד ַל ְקנּו
עֹור ְרנּו ִמ ָּכל ַמנְ ִּגינֹות ֶׁש ַּׁש ְרנּו
ִה ְת ַ
ִה ְת ַח ַּד ְׁשנּו ְּב ָכל ַהּטֹובֹות ֶׁש ֵה ַא ְרנּו
ִה ְתע ַֹוד ְדנּו ִמ ָּכל ַה ִחּבֹות ֶׁש ִה ְׁש ַּפ ְענּו

Tobi Kahn
עיצוב גרפי :סטודיו אינקה 052-3673363 -
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